
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada setiap mahluk-Nya, 

karena atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Analisis Model VAM (Vogel Approximation Method) untuk 

Menghemat Biaya Distribusi air mineral Aqua 600 ml Pada Pd Jati Baru 

Bandung”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang sifatnya 

membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, Penulis juga berharap bahwa skripsi 

ini dapat memberikan  manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun 

pembaca. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada : 

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, karunia, perlindungan, serta kasih 

sayangnya selama ini. 

2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya, di dunia dan 

akhirat, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada mereka semua. 

3. Kedua orangtua tercinta atas do’a dan pengharapan yang terus mengiringi 

langkah saya selama ini dengan selalu sabar juga mengerti, untuk keluarga 

dan saudara, kakak dan adik tersayang, khususnya My Influence Alam 



Nurjaman dan dr. Herbert Leitner atas bantuannya selama ini dalam segala 

proses sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

4. Kepada Yth Ibu Eriana Astuty, S.T., M.M-BAT. Selaku Dosen Pembimbing 

yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan arahan 

bimbingan kepada penulis dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

5. Kepada Yth. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak, (Alm) selaku 

ketua badan pengurus yayasan Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr.H. Islahuzzaman,S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Rektor Universitas 

Widyatama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melaksanakan penelitian. 

7. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D Selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M.. selaku ketua program studi bisnis dan 

manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan kesempatan 

bagi penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini 

9. Bapak Ku’at dan staf prodi terimakasih atas semua bantuannya. 

10. Kepada seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen, yang telah 

memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga bagi penulis selama 

berkuliah di Universitas Widyatama. 

11. Seluruh Staff Universitas Widyatama serta seluruh Staff Perpustakaan dan 

Administrasi yang telah memberikan bantuan, pengetahuan dan wawasan 

yang sangat berguna bagi penulis selama berkuliah di Universitas 

Widyatama 

12. Kepada Keluarga Besar Career Center Universitas Widyatama, Bapak 

Pipin Sukandi, S.E., M.M., Ibu Yelli Eka Sumadinata, S.E., M.M., Ibu Ana 

Yudiana, yang bukan hanya sebagai pemimpin tapi juga mentor yang dapat 

memberikan penulis banyak kesempatan. Ibu Retno (KaBiro Keuangan 

Universitas Widyatama), Komandan (Bu Irma), Teh Feni, Putri (my Partner 

in Crime), Pak Yono, Erna, dan Bu Ade untuk waktu, kerjasama, dan 

ilmunya selama ini. 



13. Kepada teman-teman seperjuangan mulai dari kelompok 30, MASA 2012, 

English Club Utama 2012 (Dora, Azis, Pak Ari dll) beserta Senior dan 

Junior, Kelas MO 2012 dan Manajemen S1, Anak bimbingan Ibu Eriana 

Astuty, S.T., M.M-BAT (Faisal, Ami, Rizki, Kang Idam, Kang Saeful, Teh 

Nadhila) Keluarga besar Salah Fokus, Do-Fun, RWClub, Cool kids, Teman-

teman SMA Pasundan 1 Bandung. 

14. Kepada CV. Smartplus, keluarga besar Tour Leader Pangandaran, dan 

Panitia Gathering Career Center untuk waktu kerjasama singkatnya. 

15. Kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat tercinta yang telah 

mendukung dan membantu dalam penyusunan tugas skripsi ini, khususnya 

Hanif untuk jasanya, Ojan untuk dukungannya. 

16. Pemilik PD Jati Baru Bandung dan Manajer Operasional Ibu Siti 

Rachmatilah yang telah bersedia memberikan informasi sehingga sangat 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Terimakasih kepada semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan 

semuanya atas do’a, dukungan semangat, dan kesabarannya.  

Akhirnya penulis mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa Memberikan 

balasan yang lebih baik lagi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

membantu terselesaikanya skripsi ini. Dan semoga skripsi yang telah dibuat 

oleh penulis menjadi hal yang berguna dan dapat diamalkan oleh semua pihak. 

Wassalam’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh 

 

    Bandung, April 2016 

      Penulis 

 

 

     Mohamad Salman Alfarisi 


